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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Aralık ayında ihracat
bir önceki yılın aynı dönemine göre %1,4 artışla 12,6 milyar
USD seviyesine ulaşırken, %3,7 oranında daralan ithalat
19,8 milyar USD düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde, dış
ticaret açığı 7,2 milyar USD ile beklentilerin altında
gerçekleşirken, ihracatın ithalatı karşılama oranı %63,8’e
ulaşmıştır.
İç ve dış talep koşulları arasındaki dengelenme süreci
devam ediyor.
2012 yılı toplamında ise, ihracat 152,6 milyar USD’ye
yükselirken, ithalat 236,6 milyar USD seviyesine ulaşmıştır.
Böylece, 2012 yılında
83,9 milyar USD düzeyinde
gerçekleşen dış ticaret açığı bir önceki yıla göre %20,7’lik
düşüş kaydetmiştir. 2012 yılında, ihracatın ithalatı karşılama
oranı ise bir önceki yıla kıyasla 8,5 puan artarak %64,5’e
yükselmiştir.
İhracat “altın” yılını yaşadı.
2012 yılında ihracatın sektörler bazında dağılımı
incelendiğinde ilk sıralarda yer alan sektörlerin genel olarak
yatay bir seyir izlediği görülmektedir. Öte yandan, 2011
yılında 1,5 milyar USD ile Türkiye’nin ihracatına sağladığı
katkı açısından 23. sırada yer alan altın, 2012 yılında 13,3
milyar USD’lik ihracat hacmi ile toplam ihracat artışında
belirleyici bir konumda yer almıştır.

En Çok İhraç Edilen Ürünler
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Motorlu kara taşıtları

15,4
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14,7
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Giyim eşyası

13,9
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14,3

2

1,5

23

13,3
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Demir ve çelik

12,8

3

13,1

4

Diğer tekstil iplik, kumaş

10,8

4

11,1

5

Altın

Euro Alanı ülkelerinin ihracattaki payı geriliyor.

yeni pazarlara yönelmesi dış talep kaynaklı risklerin
yurtiçindeki ekonomik aktivite üzerindeki olumsuz etkilerini
sınırlandırmaktadır. Nitekim, Euro Alanı’nın ihracat
içerisindeki payı 2012 yılında %38,8’e gerilemiştir. Bu oran,
2005 yılında %56,3 seviyesinde gerçekleşmişti. Aynı
dönemde, Yakın ve Ortadoğu ülkelerinin ihracattaki payı
2005 yılına kıyasla 2 katına çıkarak %27,8’e ulaşmıştır. Altın
ihracatı hariç tutulduğunda ise 2012’de Euro Alanı‘nın
ihracattaki payı %42,1, Yakın ve Ortadoğu ülkelerinin payı
ise %22,5 düzeyindedir.
Petrol fiyatları ve dış ticaret açığı ilişkisi...
Net petrol ithalatçısı konumunda olan Türkiye’nin dış ticaret
açığı ile petrol fiyatlarının seyri arasında yakından bir ilişki
bulunmaktadır. Petrol fiyatlarının yüksek seyri Türkiye’nin
dış ticaret dengelerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak,
2012 yılında petrol fiyatlarının yüksek seyrine rağmen dış
ticaret açığındaki gerileme dikkat çekmektedir. Bu
gelişmede, iç talebin zayıf seyrinin yanı sıra güçlü altın
ihracatı etkili olmuştur.
Petrol Fiyatları* ve Dış Ticaret Açığı
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Beklentiler...
2013 yılında, iç talebin güçlenme eğilimine girmesinin yanı
sıra altın ihracatının 2012 öncesindeki seviyelerine dönmesi
paralelinde dış ticaret açığının yeniden artış eğilimine
gireceğini tahmin ediyoruz.

Türkiye’nin en büyük dış ticaret pazarı konumunda olan Euro
Alanı ekonomisinin zayıf seyri 2012 yılında da Türkiye’nin
ihracat performansı üzerinde aşağı yönlü baskı yaratmıştır.
Ancak, Türk ihracatçıların Yakın ve Ortadoğu ülkeleri gibi
Dış Ticaret Dengesi
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Aralık

Değişim

Ocak-Aralık

Değişim

2011
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(%)

2011
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İhracat

12,5

12,6

1,4

134,9

152,6

13,1

İthalat

20,6

19,8

-3,7

240,8

236,5

-1,8

Dış Ticaret Dengesi

-8,1

-7,2

-11,6

-105,9

-84,0

-20,7

Karşılama Oranı (%)

60,6

63,8

-

56,0

64,5

Kaynak: TÜİK, Reuters

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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YASAL UYARI
Bu rapor Bankamız uzmanları tarafından güvenilir olduğuna inanılan kamuya açık kaynaklardan elde edilen
bilgiler kullanılmak suretiyle, sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır ve hiçbir şekilde finansal
enstrümanların alım veya satımı konusunda tavsiye veya finansal danışmanlık hizmeti sağlanması olarak
yorumlanmamalıdır. Bu raporda yer verilen görüş ve değerlendirmeler, hiçbir şekilde Türkiye İş Bankası
A.Ş.’nin kurumsal yaklaşımını yansıtmamakta olup, raporu kaleme alan uzmanların kişisel görüş ve
değerlendirmeleridir. Türkiye İş Bankası A.Ş. bu raporda yer alan bilgi, görüş ve değerlendirmelerin doğru,
değişmez ve eksiksiz olması konusunda herhangi bir şekilde garanti vermemektedir. Türkiye İş Bankası A.Ş.
bu raporda yer alan bilgilerde herhangi bir bildirimde bulunmaksızın değişiklik yapma hakkına sahiptir. Bu
rapor ve içindeki bilgilerin kullanılması nedeniyle doğrudan veya dolaylı olarak oluşacak zararlardan Türkiye
İş Bankası A.Ş. hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmemektedir.
İşbu rapor üzerinde Bankamızın telif hakkı olup, Bankamızın yazılı izni alınmaksızın herhangi bir kişi
tarafından, herhangi bir amaçla, kısmen veya tamamen çoğaltılamaz, dağıtılamaz veya yayımlanamaz. Tüm
haklarımız saklıdır.

Bütün yayınlarımıza http://ekonomi.isbank.com.tr adresinden erişebilirsiniz.
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